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«موس��يقي غريبهها» عنوان فيلمي از مورگان نِويل فيلمساز دارنده جايزه اسکار
(براي فيلم مستند «بيست قدم تا ستاره شدن» در سال  )2014در مورد گروه «جاده
ابريش��م» به سرپرستي ويولنسلنواز ش��هير يويوما و با حضور «کيهان کلهر» نوازنده
کمانچه و آهنگس��از بنام موسيقي ايران است که در جشنواره بينالمللي فيلم تورنتو
 ۲۰۱۵شرکت کرد.
اين فيلم نتيجه چند س��ال همراهي و مستندس��ازي مورگان نويل و خلق فيلمي

«کيهانکلهر»
مقابل دوربين کارگردان
اسکاري رفت

دو برنامه جديد كه پيش از اين پخش آنها متوقف شده بود به آنتن تلویزیون باز ميگردند

آن سوی مرز

بازگشت برنامههاي تعطيل شده

توجه ويژه به سينماي ايران
در جشنواره كودكان كانادا

مريم رضازاده

جش��نواره بينالملل��ي فيلمهاي
ك��ودكان كانادا ب��راي روزهاي  ۴و ۵
مهر م��اه س��الجاري در بخش ويژه
سينماي ايران را مرور ميكند.
اين رويداد كه براي نخس��تين بار
جش��نواره فيلم كودك را به ش��كلي
سازمان يافته در مجموعه فعاليتهاي
خود قرار داده است با همكاري بنياد
س��ينمايي فاراب��ي ،مجموع��هاي از
فيلمهاي كودك سينماي ايران را در
بخشي ويژه به نمايش ميگذارد.
در جش��نواره فيلم ك��ودك كانادا
يازده فيلم «پ��در آن ديگري» يداهلل
صمدي« ،آوا» س��يامك كاشف آذر،
«قول» محمدعل��ي طالبي« ،فرمول
 »۱۳ناصر رفائي« ،فصل بلوغ» رهبر
قنبري« ،عمليات مهدكودك» فرزاد
اژدري« ،فرزند خوانده» وحيد نيكخواه
آزاد« ،مرواريد» س��يروس حسنپور،
«دامنهه��اي س��فيد» محمدابراهيم
معيري« ،گورداله و عمه غوله» نادره
تركماني« ،گنجش��كك اشي مشي»
وحيد نيكخواه آزاد ،مس��عود كرامتي
غالمرضا رمضاني روي پرده ميرود.

فروش «چهارشنبه  ۱۹ارديبهشت»
به کشورهاي اروپايي

پخش کننده فيلم «چهارش��نبه
 ۱۹ارديبهش��ت» از ف��روش اين اثر
سينمايي به کشورهاي ايتاليا ،هلند،
بلژيک و ترکيه خبر داد.
کتايون شهابي پخشکننده فيلم
«چهارش��نبه  ۱۹ارديبهشت» درباره
پخش اي��ن اثر س��ينمايي در عرصه
بينالمللي ب��ه خبرن��گار مهر گفت:
پخش دو فيلم «ناهيد» به کارگرداني
آي��دا پناهن��ده و «چهارش��نبه ۱۹
ارديبهشت» س��اخته وحيد جليلوند
را به عهده دارم که خوش��بختانه هر
دو فيلم در نخستين حضور بينالمللي
خود خ��وش درخش��يدند .وي ادامه
داد :پ��س از حض��ور و موفقيت فيلم
«چهارشنبه  ۱۹ارديبهشت» در بازار
فيلم ونيز و معرفي آن به تهيهکنندگان
خارجي موفق ش��ديم نخستين فيلم
وحيد جليلوند را به تهيه کنندههايي
از کش��ورهاي ايتاليا ،هلند ،بلژيک و
ترکيه بفروشیم.

دو جايزه ديگر براي «شيار »143

جايزه بهترين كارگرداني و بهترين
بازيگر زن جش��نواره «شرق و غرب»
روسيه به «شيار  »143تعلق گرفت.
فيل��م س��ينمايي «ش��يار »143
ب��ه كارگردان��ي نرگس آبي��ار كه در
جش��نواره فيل��م «ش��رق و غ��رب»،
«ارونبرگ» روس��يه حضور داش��ت،
موفق ش��د ،جوايز بهترين كارگرداني
و بهتري��ن بازيگ��ر زن را ب��راي بازي
مريال زارعي كس��ب كند .طبق اعالم
قاسمي تهيهكننده فيلم؛ جوايز فوق
ديشب در مراسم اختتاميه جشنواره
به نرگس آبيار اهدا شد.

بازي لئوناردو دي كاپريو
در سريال مافيايي

لئون��اردو ديكاپري��و در يك درام
گانگستري از دهه  ۱۹۸۰براي شبكه
شوتايم نقشآفريني ميكند.
هر چند دي كاپريو ممكن است
ب��زودی جاي��زه اس��كار را دريافت
نكن��د ،اما ش��ايد ب��ه دريافت يك
جايزه «امي» فكر كند .ستاره مورد
عالقه مارتين اسكورس��يزي براي
بازي در س��ريالي تلويزيوني عالقه
نش��ان داده كه داس��تاني از درامي
گانگستري از دهه  ۱۹۸۰را روايت
ميكند و وال استريت را تحت تأثير
قرار ميدهد.
دي كاپريو تهيهكننده اين مجموعه
در كمپاني خودش يعني «اپين وي»
است و نوش��تن داستان اقتباسي اين
مجموعه تلويزيوني با تمركز بر كتاب
توجوكننده» نوشته سيمون
«جس�� 
توين ني��ز همراهي ميكن��د .او يك
قرارداد براي يك مس��تند بلند براي
نت فليكس هم بسته است.
شبكه ش��وتايم براي سال ۲۰۱۶
يك برنامه با عن��وان «ميلياردرها» را
هم با تمركز بر وال استريت در دست
تهيه دارد.

با عنوان «موس��يقي غريبهها» درباره گروه «جاده ابريش��م» است که تأثيراتي عميق
برجاي گذاشته و مخاطبان زيادي در سراسر دنيا جذب كرده است ،يکي از اصليترين
نوازندگان اين گروه هم کيهان کلهر نوازنده نامدار کمانچه از ايران است .وي را در حال
حاضر ميتوان معروفترين موسيقيدان ايراني نزد غربيها قلمداد کرد که با اين گروه
در سرتاسر جهان اجراهايي به ياد ماندني داشته و نوازندگي وي نيز در اغلب قطعات
اين گروه نقش محوري داشته است.

مدت��ي اس��ت پخ��ش تع��دادي از
برنامههاي مطرح تلويزيون متوقف شده
اس��ت .از جمله آنها ميتوان به «راديو
هف��ت» و برنام��ه س��ينمايي «هفت»
اش��اره كرد كه بحثهاي بس��ياري را
برانگيخت ،چراكه هر دو از برنامههاي
پرمخاطب تلويزيون محسوب ميشدند.
راديو هفت توانست مخاطبان بسياري
را ج��ذب كند و «هف��ت» نيز با وجود
انتقادهاي��ي ك��ه ب��ه آن وارد بود ،تنها
برنامهاي بود كه در مورد سينماي ايران
روي آنتن ميرفت.
حاال ق��رار اس��ت اي��ن برنامهها به
تلويزيون بازگردند« .هفت» با سروشكلي
جديد و تيمي تازه بزودي از شبكه سه
روي آنتن ميرود و همچنين دس��ت
ان��دركاران «راديو هفت» ب��ا برنامهاي
جديد به ش��بكه چهار ميآيند« .ناصر
كريمان» مدير گروه اجتماعي ش��بكه
س��ه س��يما در همين م��ورد به فارس
گفت« :از وقتي كه بحث س��ري جديد
برنامه تلويزيوني «هفت» مطرح شد ،به
تش��كيل اتاق فكر براي اين برنامه فكر
كرديم .هفت در ادامه مسير قبلي خود
به تكامل رسيده و بايد غنيتر و قويتر
از قبل روي آنتن برود .در سري جديد
اين برنامه به متن سينما ميپردازيم و
به دنبال ايجاد حاش��يه و حاشيهسازي
نيستيم».
خبر جديد اما اين اس��ت كه بهروز
افخمي س��ردبير و مجري سري جديد
«هف��ت» خواهد بود .س��يروس الوند،
كارگ��ردان س��ينماي اي��ران ،درب��اره

سیروس الوند :نقد و بررسی فیلم در تلویزیون بسیار مفید است

امضای رادیو هفتیها پای «صدبرگ»

منص��ور ضابطي��ان يك��ي از تهيهكنندهه��ای
«صدبرگ» پيرامون محتوا و ش��كل اين برنامه به
سؤالهاي ما پاسخ داده كه در ادامه ميخوانيد:
ëëآقاي ضابطيان بسياري از مخاطبان ،منتظر
ديدن برنامه جديدتان هستند .آيا صدبرگ
با راديو هفت تفاوت دارد يا در همان راس�تا
است؟
اين برنامه با راديو هفت متفاوت است خصوصاً كه شبكه و
ساعت و رويكردش هم با راديو هفت فرق دارد اگرچه امضاي
تيم ما پاي اين برنامه نيز قرار دارد .هر برنامه تلويزيوني روزي
به پايان ميرس��د و چه بهتر كه در اوج به پايان برس��د .ما
هم بايد تالش كنيم برنامه جديدمان با حفظ ساختار ،بتواند
مخاطب را جذب كند اما هرگز نميخواهيم كه شبيه راديو
هفت بشود.
ëëاوض�اع و اح�وال اي�ن روزه�اي برنامهس�ازي در
تلويزيون را چگونه ميبينيد؟
در يك��ي دو م��اه اخير پيش توليد برنامههاي بس��ياري
حضور و تأثير افخمي در س��ري جديد
به «ايران» گفت« :افخمي س��ينماگر

آغاز ش��ده اس��ت كه در پاييز روي آنتن ميروند.
همين روزها هم برنامههاي جريانسازي همچون
«خندوان��ه» را داريم .تعدد برنامههاي موفق باعث
رشد برنامهسازي در تلويزيون ميشود .وقتي شما
به عنوان برنامه ساز ،رقيبي را احساس نكنيد ،حتماً
ت�لاش زيادي هم نميكنيد ام��ا وقتي برنامههاي
خوب ديگري هم باش��ند حتماً تالش ميكنيد ،يك برنامه
خوب بسازيد.
ëëچه تمهيداتي انديشيدهايد تا اتفاقي كه براي راديو
هفت افتاد و متوقف شد ،براي صدبرگ نيفتد؟
وقت��ي اتفاقي از طرف شماس��ت ،حتماً ب��ه راهكارهايي
ميانديش��يد كه چنين موضوعي پيش نيايد اما وقتي باعث
آن اتفاق نيستيد ،حتي اگر راهكار هم داشته باشيد ،كارايي
نخواهد داش��ت .وقتي در رسانهاي كار ميكنيد ،بايد به آن
رس��انه و مديرانش و تصميماتشان احترام بگذاريد .آن زمان
ساختار شبكه آموزش با «راديو هفت» همخواني نداشت و ما
هم به احترام شبكه و مخاطبانمان برنامه را متوقف كرديم.

حرفهاي ،بامطالعه و پرانرژي اس��ت كه
اش��راف و تسلطش به اين عرصه حتماً

به هفت كمك ميكند».
وي درب��اره اي��ن برنام��ه تصري��ح

ميكن��د« :همه جاي دنيا در تلويزيون
برنامههايي هس��ت كه فيلمهاي روز را
معرفي و بررس��ي ميكنند ،دقايقي از
فيلم را پخ��ش ميكنند و عوامل فيلم
به برنامه ميآيند و درباره فيلم توضيح
ميدهند».
اين كارگردان افزود« :نقد و بررسي
فيل��م در عرصهاي نظي��ر تلويزيون كه
مخاطب زيادي دارد ،بسيار مفيد است؛
البته منظورم نقدهاي درست و اصولي و
منصفانه است نه نقدهاي غرض ورزانه.
تبليغات در عرصه س��ينما ،گران است
و چنين برنامهاي به سينماي مستقل
كم��ك ميكند ،همه اينه��ا فوايد اين
برنامه است .منتظر شروع سري جديد
برنامه هفت هس��تم و به نظرم همه ما
س��ينماگران بايد كمك كنيم كه اين
برنامه به اهدافش برسد».
همچني��ن برنام��ه تلويزيون��ی
«صدب��رگ» ب��ه تهي��ه كنندگ��ی و
كارگردانی مشترك منصورضابطيان و
محمدصوفی ،از يازدهم مهرماه هرشب
روی آنتن ش��بكه چهار س��يما خواهد
رفت.
دراين مجله ش��بانه ب��ه موضوعات
مختلفی مث��ل ادبيات ،روانشناس��ي،
تربيت ،تاريخ ،فرهنگ عامه ،گردشگری
و ...پرداخت��ه ميش��ود .مس��تند،
ش��عرخوانی ،مرور بهتري��ن رمان های
دني��ا و نماهن��گ های متن��وع ازديگر
بخش های اين برنامه است.
«صدبرگ» از ش��نبه تا پنجش��نبه
هر ش��ب ازس��اعت  ٢١ت��ا  ٢٢پخش
ميشود.

نشست خبري رونمايي آلبوم « در شب گيسوان تو» برگزار شد

ندا سیجانی

پرواز هماي :حق من است در مملکتم کنسرت اجرا کنم

پرواز هماي تصميم داش��ت پس از هش��ت س��ال دوري از
مملکت خويش ،بيس��تم خرداد ماه در تاالر وزارت کشور روي
صحنه برود اما کنسرت او به دستور مقامات قضايي لغو شد.
اين هنرمند در نخستين نشست خبري رونمايي آلبوم « در
شب گيسوان تو» که ديروز شنبه  28شهريور ماه در فرهنگسراي
ارس��باران برگزار شد ضمن تشريح حاشيههاي چند ماه اخير،
درباره اينکه اگر بار ديگر کنسرت هماي در تهران لغو شود بازهم
اصرار به اجراي کنس��رت در اي��ران دارد يا اينکه فعاليتش را به
خ��ارج از ايران معطوف خواهد کرد به «ايران» گفت :حق من
اس��ت که در مملکت خودم روي صحنه بروم و اجراي کنسرت
داشته باشم و اگر بعد از اين مشکل يا حاشيهاي پيش بيايد از هر
کسي که الزم باشد براي اجراي کنسرت رضايت خواهم گرفت.
وي ادامه داد :من هش��ت س��ال تحمل ک��ردم و اجرايي در
کشورم نداشتم اگر الزم باشد هشتاد سال ديگر هم صبر ميکنم
و تالشم را خواهم کرد که روي صحنه باشم .به گزارش «ايران»
هماي در ادامه اظهار کرد :کنسرت قبلي به دلیل سوءتفاهمهايي
که به وجود آمد به دستور مقامات قضايي لغو شد و ما نيز به اين
دستور احترام گذاشتيم .البته در همين اثنا تصميم گرفتيم که
آلبوم «در شب گيسوان تو» را منتشر کنيم تا اگر خدا بخواهد هم

فرهنگ

فضا آرام تر ش��ود و هم آن نگاه منفي که بعد از  ۸سال پيرامون
من رخ داده ،کمتر ش��ود .حال طبق برنامهريزيهايي که انجام
گرفته ،هفته دوم مهرماه تازهترين کنس��رت خود را بعد از اخذ
مجوزهاي الزم برگزار ميکنم .اين خواننده موسيقي ايراني درباره
تولي��د اين آلبوم گفت :تمامي مراح��ل مربوط به توليد و ضبط
اين آلبوم در ايران انجام گرفته اس��ت .در اين آلبوم که مضمون
عاشقانه و عارفانه دارد پنج قطعه شعر از کارهاي خودم ،يک قطعه
ش��عر از اخوان ثالث ،يک قطعه از فاض��ل نظري و يک قطعه از
اشعار هوشنگ ابتهاج براي عالقهمندان عرضه شده ،ضمن اينکه
آهنگسازي و تنظيم تمامي آثار بر عهده خودم است.

سینما

رسالت هنر روشنسازي افكار عمومي است

احمد مس��جد جامعي عضو شوراي اسالمي
شهر تهران همراه با علي مرادخاني معاون هنري
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامي ب��ا حضور در
فرهنگسراي نياوران از سومين نمايشگاه «هنر
براي صلح» بازديد كردند .عضو شوراي اسالمي
شهر تهران پس از بازديد از نمايشگاه هنر براي
صل��ح در نگارخانه اصلي فرهنگس��راي نياوران
ضمن قدرداني از برگزاركنندگان اين جشنواره گفت :ميل به قدرت موجب
وقوع جنگ در جهان ميش��ود و آرامش و صلح را به خطر مياندازد .در
واقع اراده معطوف به قدرت ،هميشه عامل جنگها بوده اما رسالت هنر اين
است كه حقايق را بيان كند و فضاي افكار عمومي را در اين زمينه روشن
س��ازد .علي مرادخاني معاون هنري وزارت ارشاد نيز پس از ديدن آثار در
اين نمايشگاه گفت :برپايي چنين نمايشگاههايي نشان دهنده حساسيت
هنرمندان ايراني به اتفاقاتي است كه در جهان روي ميدهد .سومين دوره
جشنواره هنر براي صلح با حمايت بنياد آفرينشهاي هنري نياوران و با
ارائه بيش از  140اثر در رشتههاي عكاسي ،نقاشي ،مجسمه و گرافيك در
نگارخانه فرهنگسراي نياوران برگزار شده و عالقهمندان براي بازديد از آثار
اين نمايشگاه ميتوانند تا  30شهريور ماه به نگارخانه اصلي فرهنگسراي
نياوران مراجعه كنند.

پرواز هماي در ادامه صحبتهاي خود گفت :بايد به اين نکته
اشاره کنم که کارهاي عاشقانه زيادي خواندهام که نميدانم چرا
بس��ياري از مخاطبان روي کارهايي تأکيد ميکنند که کمتر از
آثار عاش��قانهام است .من پيرو سبک خيام ،فردوسي ،سعدي و
حافظ هستم؛ در اين مملکت زندگي ميکنم و ميدانم که چه
چيزهايي را نبايد بخوانم و بس��يار تعجب ميکنم که اين روزها
حرفهايي ميزنند و به م��ن ميگويند حاال که ميخواهي در
اي��ران بماني ،فضاي کارت را عوض ک��ردي؟ در حالي که اص ً
ال
اينطور نيست.
هماي تصريح کرد :معاونت هنري وزارت ارشاد و زيرمجموعه
اين نهاد تمام تالش خود را انجام دادند.
خواننده آلبوم «در ش��ب گيس��وان تو» گفت :فضا به گونهاي
بود که من بيش��تر در معرض ديد بودم و چون اين فضا به وجود
آمده بود ،با اس��تنباطهاي غلطي مواجه شدم که کار را براي من
سخت کرد؛ بنابراين الزم است از اين پس بيشتر احتياط کنم .اين
خواننده در بخش ديگري از صحبتهاي خود به ماجراي استفاده
از اش��عار برخي شاعران از جمله فاضل نظري اشاره کرد و گفت:
استفاده از ش��عر فاضل نظري هيچ دليل ديگري جز زيبايي آن
قطعه ادبي نداشته و ندارد .اتفاقاً من شعرهايي را اجرا ميکنم که
هيچکس نميخواند و اين به نوعي بالي جان من شده است.

رسانه

تسهيل شرايط اكران آثارسينماي «دفاع مقدس»

حبيب ايل بيگي ،معاون ارزشيابي و نظارت
سازمان سینمایی ضمن اشاره به اهميت اكران
آثار س��ينمايي باموضوع��ات «دفاع مقدس»،
«انقالب اسالمي» و «مقاومت» از طرح معاونت
ارزشيابي و نظارت در جهت فراهمسازي شرايط
پخش خوب براي اي��ن آثار گفت .وي در اين
باره گفت« :بر اساس آيين نامه شوراي صنفي
نمايش ،دفاتر توزيع و پخش طي يك سال ميتوانند تنها  8فيلم آماده
نمايش را براي اكران بپذيرند ».معاونت ارزشيابي و نظارت در راستاي
حمايت ازتوليدات س��ينمايي با موضوع «دفاع مق��دس»« ،انقالب»
و«مقاومت» و نيز دستيابي به شرايط پخش بهتر ،از اين پس در نظر
دارد اكران فيلمهاي مورد ذكر را در س��هميه پخش دفاتر لحاظ نكند.
بر اين اساس دفاتر پخش ميتوانند نسبت به اكران اين فيلمها خارج
از س��هميه مصوب اقدام كنند ».فيلمهاي عاشقها ايستاده ميميرند
(شهرام مسلخي) ،مبارزان كوچك (سيد داوود اطيابي) ،بيداري(فرزاد
مؤتمن) ،پي ( 22حسين قاسمي جامي) ،ماهي سياه كوچولو (مجيد
اسماعيلي) ،آوازهاي سرزمين من(عباس رافعي) ،حكايت عاشقي (احمد
رمضان زاده) ،تا آمدن احمد(صادق صادق دقيقي) و ...عناوين شماري از
آثار توليدي آماده نمايش با موضوعات فوق هستند.

واژهسازيهاينامناسبصداوسيما

اس��داهلل امرايي ميگويد :در تمام رسانههاي
ملي و بينالمللي سعي ميکنند کلمات مناسب
ب��ه کار ببرند در حالي که در صداوس��يماي ما
واژهسازيها خوب نيست.
اي��ن مترج��م در گفتوگو با ايس��نا ،درباره
اشتباههاي رايج در زبان فارسي اظهار کرد :به هر
حال دستور زبان و امالي لغات قاعدهاي مشخص
دارد .کلمات مبناي مشخصي دارند که براساس ريشههاي آنها شناسايي
ميش��وند .لغات شناس��نامهاي دارند و ما با بر هم زدن نوش��تار آنها اين
شناسنامه را از بين ميبريم .امرايي درباره اهميت زبان در رسانهها بيان کرد:
زبان ،ميراث جامعه است و هويت ملي را نشان ميدهد .تغييرات اينچنيني
آس��يب زيادي به اين هويت ميرس��اند .اين مترجم درباره واژهسازي در
صداوس��يما اظهار کرد :در صداوس��يماي ما واژهسازي ميکنند در حالي
که بعضي از اين واژهها نه تنها خوب نيست بلکه مسخره هم هست .مث ً
ال
براي متلک انداختن به بخش خصوصي که در دست دولتيان است کلمه
«خصولتي» را ساختهاند .واژههاي اينچنيني در بعضي سريالهاي طنز نيز
ديده ميشوند ،که به زبان مردم هم راه پيدا کردهاند .اين واژهسازي نه تنها
کمکي به زبان نميکند بلکه آسيب زيادي به آن ميرساند .نياز است که
جلو اين اشکالها گرفته شود.

فرصت اندک سينماي ايران براي معرفي فيلم به «اسکار»

معرفي فيل��م براي حضور در بخش بهترين فيلم
غيرانگليسي اسکار ،هرساله با ساز وکارهاي گوناگون
توس��ط کش��ورهاي مختلف انجام میگیرد .اما اين
موضوع در ايران هنوز ش��کل قاعده مندي ندارد و به
همين دليل اس��ت که با وجود اينکه تنها  11روز به
آخرين مهلت معرفي فيلمها به «اسکار» باقي مانده
است ،س��ينماي ايران هنوز نمايندهاي براي شرکت
در اين فستيوال معرفي نکرده است .البته از گوشه و
کنار شنيده شده که برخي تالش دارند فيلم محمد
رسول اهلل(ص) را راهي اسکار کنند ،اما حتي اگر اين

خبر هم صحت داش��ته باشد ،چنين
موضوعي بايد به بحث گذاشته شود و
توسط يک هيأت انتخاب در مورد آن
صحبت و بررس��ي شود .آنچه بيش از
هرچيزي به اين خبر دامن زده ،مدت
اندکي است که براي معرفي فيلم باقي
مانده اس��ت و از طرف ديگر هم هيچ
خبري در مورد تشکيل هيأت انتخاب
به گوش نميرسد .سينماي ايران سال گذشته فيلم
«امروز» ساخته رضا ميرکريمي را به عنوان نماينده

خود در اين رويداد س��ينمايي معرفي
کرد ،اما در حال حاضر به جمعبندي
کامل درب��اره فيلم منتخب خود براي
معرفي به جوايز اسکار  2016نرسيده
است ،البته هنوز هيچ خبر رسمي هم
از س��وي مسئوالن س��ينمايي درباره
هيأتي که قرار اس��ت ي��ک فيلم را به
اسکار معرفي کند ،منتشر نشده است.
اين در حالي اس��ت که کشورهاي ديگر بتدريج از دو
تا سه ماه گذشته فيلمشان را به اسکار معرفي کردند.

آخرين مهلت ارس��ال و معرفي آث��ار براي حضور در
بخش بهترين فيلم خارجي هشتاد و هشتمين دوره
جوايز اسکار روز اول اکتبر (نهم مهرماه) تعيين شده
اس��ت .تمامي فيلمهاي متقاضي حض��ور در بخش
بهتري��ن فيلم غيرانگليس��ي جوايز اس��کار بايد بين
تاري��خ اول اکتبر  2014تا س��يام س��پتامبر 2015
در کش��ورهاي مبدأ اکران شده باشند .مراسم ساالنه
اعطاي جوايز هشتاد و هشتمين دوره جوايز سينمايي
اس��کار روز  28فوريه (نهم اسفندماه) در لسآنجلس
برگزار خواهد شد.
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فرهنگ و هنر
ادبیات
حسيني زاد:

مترجم بايد از ذوق ادبي هم بهره ببرد

محمود حسينيزاد گفت :نمايشنامه «سياهان» اثر ژان ژنه
را در سالهاي گذشته ترجمه کردهام و اکنون در حال بررسي
آن هس��تم تا دوباره چاپ ش��ود .اين اثر جزو نمايشنامههاي
معروف نويس��نده اس��ت و تا امروز بارها در تهران اجرا شده
است .البته همه کتابها نياز به بازنگري ندارد.
او گفت :مجموعهداستان «سياهي چسبناک شب» که
نخستين بار در س��ال  84به چاپ رسيده بود ،دوباره قرار
است منتشر ش��ود .يک داستان بسيار قديمي نيز که ترجمه يکي از آثار«برتولت
برشت» با نام «توراندخت» است قرار است بزودي چاپ شود .اين کتاب با اينکه تا
امروز به چاپ نرسيده ،جزو ترجمههايي است که در گذشته انجام دادهام و با اتمام
اصالحات براي چاپ آماده ميشود .حسيني زاد درباره «سياهان» گفت« :سياهان»
نمايشنامهاي در مورد تبعيض نژادي است .اين کار در کشور ما شناختهشده است
و همانطور که گفتم سه بار در ايران به صورت تئاتر اجرا شدهاست .او درباره رمان
«اول عاشقي» هم گفت :رمان «اول عاشقي» درباره زني است که با شوهر و بچهاش
در حاشيه شهر مشغول زندگي است.
او گفت :در رمان «توراندخت» ،برشت سعي ميکند جامعه روشنفکري را نقد
کند و «س��ياهي چسبناک ش��ب» هم مجموعه حدود ده داستان است که خودم
نوش��تهام .حسيني زاد در پاس��خ به اين سؤال که مترجم بايد چه کند تا بتواند به
بهترين شکل نوشتهاي را از زبان مبدأ به فارسي برگرداند ،گفت :يک مترجم بايد
اطالعات مناسبي از زباني که ترجمه ميکند داشته باشد .با زبان فرهنگي که برايش
ترجمه ميکند آش��نا باش��د و عالوه بر مهارتهاي تکنيکال از ذوق ادبي هم بهره
ببرد .او ادامه داد :برخي از مترجمان با توجه به شهرتي که دارند از سواد خوبي هم
برخوردارند اما گاهي در به کارگيري يک لغت مناسب براي ترجمه کلمهاي از زبان
مبدأ دچار مشکل هستند.

سینما

حضور حامد بهداد در فيلم جديد مهرجويي قطعي نيست

داري��وش مهرجوي��ي گفت حض��ور حامد به��داد در
«سنتوري مرد پاييز» قطعي نيست.
داري��وش مهرجوي��ي كارگ��ردان س��ينما و تئاتر در
توگو با مهر با اشاره به فيلم سينمايي «سنتوري مرد
گف 
پاييز» گفت :پيش توليد فيلم س��ينمايي «سنتوري مرد
پاييز» بعد از پايان اجراي نمايش «غرب واقعي» نوش��ته
سم شپارد آغاز ميشود .وي ادامه داد :تا زماني كه پيش
توليد رسمي فيلم را آغاز نكنم نميتوانم برنامه دقيقي براي زمان ساخت اين فيلم
سينمايي اعالم كنم .مهرجويي در پايان با اشاره به اينكه هيچ كدام از عوامل اين
فيلم سينمايي به طور قطعي انتخاب نشده است ،گفت :پيش از اين اخباري مبني
بر حضور حامد بهداد در «سنتوري مرد پاييزي» منتشر شده بود كه اين مسأله
تنها در حد يك خبر غيررس��مي اس��ت و حضور اين بازيگر در اين فيلم قطعي
نيست .مهرجويي سالها قبل فيلم «سنتوري» را با بازي بهرام رادان و گلشيفته
فراهاني ساخت ولي اين فيلم تا امروز اكران نشده است.

روی خط خبر
رونمايي از «ايران جوان» شهرام ناظري

رونمايي از آلبوم ايران جوان ،جمعه س��وم مهرماه س��اعت  18در شهركتاب
فرش��ته برگزار ميش��ود .آلبوم «ايران جوان» با آواز شهرام ناظري و آهنگسازي
پيمان س��لطاني با حضور چهرههايي چون اردش��ير صالح پور ،مس��عود ميري و
ضياالدين ناظمپور برگزار ميشود.

نقد «دلتنگيهاي عاشقانه» در ارسباران

فيلم «دلتنگيهاي عاشقانه» به نويسندگي و كارگرداني رضا اعظميان يكشنبه
 ۲۹شهريور ماه ساعت  ۱۸در فرهنگسراي ارسباران اكران و نقد ميشود.

رونمايي از قطعه موسيقي «هم عهدي با شهدا» در جوار مزار شهدا

آيين رونمايي از قطعه موسيقي همعهدي با شهدا که براي هفته دفاع مقدس
ساخته شده است در جوار مزار شهدا برگزار شد.

اجراي«سرو آزاد» با همراهي درخشاني و عسگري

گروه «سرو آزاد» به سرپرستي سيد علي مصطفوي از ساعت  4 ،18:30مهر
كنس��رتي را با همراهي مجيد درخش��اني و خوانندگي مجتبي عسگري در تاالر
وحدت روي صحنه خواهد برد.

ش جنبي جشنواره «محمد
اعالم برنامههاي بخ 

(ص)

پيامبر صلح»

بخشهاي جنبي جشنواره بينالمللي «محمد(ص) پيامبر صلح» اعالم شد .مرور
فيلمهاي سينمايي ،نشستهاي تخصصي ،بزرگداشت سه هنرمند از ايران و جهان،
نخس��تين همايش بينالمللي س��ينما و تاريخ انبيا و برگزاري كارگاههاي تخصصي
فيلمنامهنويسي برنامههاي بخش جنبي جشنواره «محمد(ص) پيامبر صلح» است.

رونمايي از مجموعه آثار رسول صدرعاملي

مجموعه آثار رس��ول صدرعاملي که ش��امل  13فيلم است به همت مؤسسه
رسانههاي تصويري تهيه شده و روز دوشنبه  30شهريور ،ساعت  18:30در موزه
سينما رونمايي ميشود.

اعالم نتايج فراخوان شعر همايش اخوان ثالث

دبيرخانه علمي نخستين همايش ملي نكوداشت مهدي اخوان ثالث با صدور
اطالعيهاي از اعالم نتايج فراخوان شعر اين همايش خبر داد .شاعران برگزيده اين
همايش به ترتيب الفبا ،حسين بخشي ،عليرضا رجبعليزاده كاشاني و خدابخش
صفادل انتخاب شدند.

فيلم محمد رسولاهلل(ص) نمونه بارز ديپلماسي فرهنگي است

علي اصغر كارانديش معاون توس��عه مديريت و منابع وزير فرهنگ و ارش��اد
اسالمي گفت :نمايش فيلم محمد رس��ولاهلل(ص) در كشورهاي مختلف جهان
نمونه بارز ديپلماسي فرهنگي است.

ترميم مستندهاي  30سال قبل در صداوسيما

مراسم رونمايي از نخستين سري از تصاوير دفاع مقدس كه با فرمت «اچدي»
آماده پخش از تلويزيون ش��دهاند ،با حضور مدير شبكه مستند و همچنين مدير
كل آرش��يو صداوس��يما برگزار شد .این مستندها قرار اس��ت از  31شهريور ماه
همزمان با شروع هفته دفاع مقدس از شبكه مستند روي آنتن بروند.

مهاجرت ،سوژه فيلم جديد درخشنده

پوران درخش��نده كارگردان مطرح س��ينماي ايران گفت :اين روزها در حال
تحقيق و نگارش فيلمنامهاي با موضوع مهاجرين هستم و قصد دارم بزودي پس
از مهيا شدن شرايط ،آن را در خارج از كشور جلوي دوربين ببرم.

همياري عليشاپور با شيدا جاهد در «شيدايي»

حسين عليشاپور خواننده موسيقي ايراني كنسرتي با عنوان «شيدايي» براي
همياري با ش��يدا جاهد ،خوانندهاي كه دچار بيماري اس��ت ،برگزار ميكند .اين
ي است بليت اين كنسرت
كنسرت  8مهرماه در تاالر رودكي برگزار ميشود .گفتن 
در سايت ايران كنسرت به آدرس  www.iranconcert.comعرضه ميشود.

عصري با گيتي خوشدل

نشست «عصري با گيتي خوشدل» امروز يکشنبه  29شهريور برگزار ميشود.
او که مترجم آثار روانشناسی است ،در اين برنامه درباره آثار خود با دوستدارانش
س��خن خواهد گفت .اين نشست ،از ساعت  18تا  20در کتابفروشي نشر جيحون
واقع در خيابان انقالب ،روبهروي دانشگاه تهران ،شماره  1424برگزار خواهد شد.

نوبل خواني با «بِکت»

هفدهمين نشس��ت نوبلخواني ش��هر کتاب به نوبلخواني با س��اموئل بکت
اختصاص دارد که با حضور اميرعلي نجوميان و بلقيس سليماني امروز يکشنبه ۲۹
شهريور ساعت ۱۶:۳۰در مرکز فرهنگي شهر کتاب واقع در خيابان شهيد بهشتي،
خيابان شهيد احمد قصير (بخارست) ،نبش کوچه سوم برگزار ميشود.

